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  ضنار كةمالضنار كةمال! ...  ! ...   هينا هينا ئوميد ديسان فةشةيل ئوميد ديسان فةشةيلييمةهدمةهد
 ي ئةوةم هةبوو ئةو بةناو فيستيظالَة هةولير بةخيتي لةكوردستان بووم لةشاريئةو ماوةية

 ي سةروكي ئوميد ي ئةجمارةش مةهد، كردي سازي روشنبريكة وةزارةيتكورتة فيلم ببينم 
 رةخنة و لة  هيناو كةوتة بةر باراينةيل راوة جنوكة فةشيفيستيظالَ وةك ضون لة فيلم

 ، دةداي خةلَكي و ثةالمار هيستريا ببوو لة بةرامبةر رةخنةطرةكايني تووشيدةرةجناميدا مةهد
  و روو زةرد بووين ضونكة جطة لة فةشةل هيناين، بةسةر هاتيئةجمارةش لة جاران خراثتر

 ، كةشف بوون كاتدا زور لة ئةوراقةكاينلة هةما  نةمايةوة، بوي تري هيضبةرامبةر بة جةماوةر
   :ئةوراقةكانيش ئةمانةن

 سينةمادا ثووضةلَ دةرضوون و دةركةوت ي دةيكرد لة بواريهةموو ئةو ثرو ثاطةندانة .1
 رةنطة طةجنيك كة تازة دةضيتة ناو ، نية بيجطة لة قسة نةبيتي ثي هيضيكة مةهد

بةو قسة رةونةقدارانةش بينةرو زور لة  ، سينةما زور لةو بة دةسةالَتر بيتيدنيا
 لة هةموو ئةو كارانةدا  فةشةل هينايني بةالَم دوا، هةلَخةلَةتاندووةيةرثرسةكانيشب

  لة دةست ضوويئةو بيتاقةية
 بة ي بةريوةبةرايةتيةكي هةولير دةيانطوت مةهدي زوربوو لة خةلَكيطويم لة خةلَكيك .2

 ي بةجيج داناوة كة تايبةتة بة ي روشنبري سينةما لة وةزارةيت بةِريوةبةرايةيتيناو
بة هةمان شيوةش ، بودجة قةبةكان و لف كرديني خو فيلمة فاشيلةكاينكردين

 دةرهيناوة و بو يفيلم.. هتد و ي و براكةي و ذنةكةي خويئةجمارة بة ناو
 خوم طويم لة يية طو ب، داناوةي شيري بةشي خويهةريةكيكيش لةو خزمة بلليمةتانة

 !؟ض بووني سينةما تا ئيستا لة كوي ئةو عيمالقانةيخوشكيك بوو دةيطوت ئةر
 دا عةدالةيتي خوي هةر تةا لة لة فيلم ثةخش كردن بةسةر كةسوو كاريمةهد .3

 ئةكتةرةكانيش هةمان ندين بو هةلَسةنطاي قةرةقوشانةشي بطرة لة حوكم،نةنواندوة
 ي خوي نزيكي قسةكةشم بةوة دةردةكةويت كة برادةريك راسيت، نواندووةعةدالةيت

 ئةمةش هةر لة ، فيستيظال دةرضوواندووةيبة يةكةم ئةكتةر) يمةمحوود طل (بةناو
 كة كورد ي وةك هونةرمةندي خوي ميهنةكة ريز طرتن بووة لة شةرةيفيدةرةجنام
   ! بكاي رزطاري سينةماي يب دةكا لة ميحنةيت يلي ئةوةضاوةِرواين

جوان و شريين لة طةلَ خوم ببةمةوة ي يادطار َ يابوومةوة كوردستان هةندمن كة بو ئةوة طةِر 
   نيطةرانيم لةطةلَ خومدا بردةوةيكومةلَ،سويد
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